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houden in een beslist vrij
lokaal. De voorzitter verzocht
dit aan het bestuur over te
laten.De overige artikelen
werden allen na eene kleine
wijziging aangenomen en
kwam hierna ’t geven van en
naam aan de orde.
Bij stemming tusschen
“Eendracht”en “Algemeen
Belang” verkreeg de eerste
9 en de tweede 11 stemmen
zoodat “Algemeen belang”de
naam der vereeniging werd.

Jaarlijkse uitstapje Algemeen Belang Teuge in ±1935
Letterlijke tekst van de eerste bestuursvergadering van 5 januari 1911, uit het boek
waarin jarenlang de jaarverslagen werden geschreven.
Eerste ledenvergadering der
vereeniging “Algemeen Belang”
te de Teuge op donderdag
5 januari 1911 in ’t café de
Nieuwe Zwaan ’s avonds 6 uur.
Tegenwoordig zijn 30 leden.
De heer B. Eibers opende op
’t bepaalde uur de vergadering
met een woord van welkom
tot de aanwezige leden.
Spreker maakte er de vergadering opmerkzaam op dat, toen
hem verzocht werd het
voorzitterschap waar te
nemen van de opgerichte
vereniging, dit wel te willen
doen op voorwaarde politiek
en godsdienst buiten de vergadering te houden, eigenbelang
niet op de voorgrond te
stellen, doch samen te werken
in ’t belang van alle inwoners
van Teuge en naaste omgeving.
De voorzitter maakte aan
de vergadering bekend dat
zoo er nog tijd over is ’t zijn
voornemen was nog even de
nieuw ingevoerde spoorwegtarieven te bespreken.

Statuten en naamgeving
Hierop kwam de behandeling
van de statuten aan de orde.
’t Geven van een naam
wenschte de voorzitter uit te
stellen tot na ’t behandelen
van de statuten, dan kon elk
lid hierover nog even denken.

werd aangenomen.
Artikel 5 Met het oog op het
aantal leden werd verzocht,
hierna het aantal bestuursleden te regelen.
Artikel 8 werd zoo gewijzigd
minstens 6 maal in het jaar te
vergaderen.

Artikel 3 aanneming leeftijd,
hierover ontstond nogal
verschil van gevoelen, dhr.
Golstein stelde voor om 18
jarigen wel toe te laten, doch
geen stemrecht te geven.

De heer Bonekamp maakte
de voorzitter er opmerkzaam
op, om de vergaderingen te

Nieuwe Spoorwegtarieven
De voorzitter zette alsnu de
nieuw ingevoerde spoorwegtarieven uiteen, er de leden
op wijzende dat zij, die groote
afstanden afleggen, het goedkoper is zich van een kilometerboekje te voorzien.
Bij rondvraag vestigde de
heer de Graaf er de aandacht
op om bij een der leden een
bus te plaatsen hetgeen voor
sommige leden, die iets in het
midden wenschen te brengen
en dat liever zelf niet willen, of
kunnen doen, zeer gemakkelijk
zou zijn.
Bestuur werd opgedragen
aan die wensch te voldoen en
bedoelde bus te plaatsen bij
den heer Jo Jansen, waarna de
voorzitter de vergadering met
een woord van dank sloot.
B. Eibers, voorzitter en
W. Golstein, secretaris

Jan Haverkamp

Al joarenlang een börgerman,
toch grote gèle klompen an
en in de telefoongids “boer”,
steet veur zien mening strak en stoer.

Dhr. Terwischga zou, nu 21
jarigen leeftijd de vergadering
niet goedkeurde, wel met het
voorstel Golstein, (toelating
maar geen stemrecht) kunnen
meegaan.
De heer de Graaf deelde
mede dat dit punt op de
bestuursvergadering lang en
breed besproken was, doch
kwam het hem voor de leeftijd
te beperken op 18 jaar met
stemrecht, wat bij rondvraag
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Steunbeer veur “Algemeen Belang”,
veur’n plaatsgenoot van iedere rang
een vroagboake of controleur,
veur Peco-jeugd een losse deur’.
’t Bewaarde wachthok gif goed weer
wat’m beweg as man van eer,
pikt as een kippe wat ‘m past,
zich met “het hoogste ambt” belast.
Tinus van het Slyck

{

100 jaar Algemeen Belang Teuge

}

Marktplaats

In de vergadering van 1911
werd het bestuur verzocht een
bord voor ver- en aankoop,
een zoogenaamd ‘Vraag en
aanbod’ bord te plaatsen. De
voorzitter lette op de kleintjes
en wenste eerst de kosten van
zulks een bord te weten. Leden
gingen minder betalen dan
niet-leden voor het plaatsen
van aankoop en verkoop.
Nagedacht werd of het bord
binnen of buiten moest komen
en of de vragen opgeplakt of
opgeschreven konden worden.
Honderd jaar geleden begon het met de discussie
“noemen we de vereniging Algemeen Belang of
Eendracht”.Twintig leden, elf stemden voor ‘Algemeen
Belang’!
Wat een vooruitziende blik,
want de naam ‘Algemeen
Belang’ dekt immers nog
steeds volledig de activiteiten
die worden ontplooid binnen
onze vereniging.
Honderd jaar, vier generaties!
Wat gebeurde er zoal de
afgelopen100 jaar?
Een economische crisis,
twee wereldoorlogen, veel
persoonlijk leed en veel
persoonlijke vreugde en
hoogtepunten. Militairen die
in Teuge hun basis hadden,
winkeliers die hun brood
verdienden en die inmiddels allen verdwenen zijn.
Een Duitse basis, Molukse
landgenoten die hier hun
plaats vonden na het vertrek
uit Indonesië.
En ook een vliegveld dat al 75
jaar deel uitmaakt van onze
geschiedenis, Sportclub Teuge
en Peco werden opgericht
en dragen sindsdien voor
een belangrijk deel bij aan de
sociale structuur, een ecologische nederzetting (de ‘krakers’), een nieuwe ‘Zaaier’,
een verdwenen Jenaplanschool en…, de geschiedenis
herhaalt zich, ook nu weer
een economische crisis.
Honderd jaar lief en leed,
voorspoed en tegenslag,
oorlog en vrede, enz., enz.
De volgende 100 jaar gaat
het anders
Terugkijkend ben je verbaasd
over wat er in een eeuw

ABT, van de Provincie en
het Oranjefonds de financiële mogelijkheden hebben
gekregen om gedurende twee
jaar deze functie te realiseren.
De dorpscontactpersoon
kent de weg in het dorp, de
Gemeente, de verenigingen,
de Provincie en laat zich de
kaas niet van het brood eten.

in een dorpsgemeenschap
allemaal is gebeurd. Tegelijkertijd dringt zich de vraag op
hoe dat de komende honderd jaar weer zal gaan? De
afgelopen periode heeft de
overheid veel taken van ons
overgenomen. Thans, onder
invloed van de bezuinigingen
worden deze zaken voor een
groot deel weer afgestoten
en hebben we de keuze om
zelf initiatieven en verantwoordelijkheden te nemen.

Hij/zij is aanspreekbaar voor
iedereen en helpt nieuwe
initiatieven ontwikkelen en te
realiseren, het is de schakel
tussen het ‘idee of de behoefte’, ‘de noodzaak of de kans’
en de faciliteiten om het doel
gerealiseerd te krijgen.
Wat voorbeelden: samen
eten, samen koken, een
postloket, medicijnenservice,
sociale initiatieven bij ziekte
of eenzaamheid en vele
andere mogelijkheden die
jullie als inwoner bedenken.
Wij vertrouwen er op aan
het einde van de 2-jarige
proefperiode te kunnen
constateren dat hiermee
opnieuw een belangrijke
bijdrage is geleverd aan de
leefbaarheid in Teuge.

Als dorpsgemeenschap zullen
we de komende jaren (decennia?) op veel punten nog
meer zelf moeten nadenken,
initiëren en uitvoeren, of…,
‘het laten gebeuren’ en het
niet meer tot onze beschikking hebben. Een interessante
periode voor een Belangenvereniging!
Van bok naar sociale
dorpsmakelaar
Eén van de eerste gezamenlijke activiteiten van ABT was
de aanschaf van een bok die
ter beschikking stond van de
leden. Nu, 100 jaar later, hebben we een nieuw initiatief
dat ter beschikking van de
inwoners staat: de dorpscontactpersoon. Een nieuw
fenomeen, de allereerste in
ons land en in Trouw treffend
benoemd als ‘sociale dorpsmakelaar’.

Groot worden door klein
te blijven
Teuge, een dorp met 800
inwoners, ingeklemd tussen
Apeldoorn en Deventer, maar
volledig autonoom in sfeer,
cultuur en identiteit. Er zal
de komende eeuw weer veel
worden gedaan door vrijwilligers die begaan zijn met
het dorp. Het behoud van
identiteit, ‘groot worden door
klein te blijven!’, onafhankelijk,
voor en door de inwoners.
Ik wil alle inwoners felici-

Ik vind het een hoogtepunt
dat wij, precies bij de start
van de volgende 100 jaar
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teren met het honderdjarig
bestaan van hun Algemeen
Belang Teuge. 100 jaar verantwoordelijkheid voor de
eigen leefbaarheid. Ik spreek
de wens uit dat dit het begin
mag zijn van de volgende 100
jaar ABT en hoop dat volgende generaties net zo trots
zullen zijn op ons dorp als wij
in onze tijd!

Arne Pruijt, voorzitter

Bibliotheekboeken te
leen
In aanwezigheid van slechts
12 leden werd bij de bespreking van de bibliotheek in
de ledenvergadering op 30
mei 1939 bepaald dat het
leesgeld voor de boeken werd
vastgesteld voor leden op drie
en voor niet-leden op vier cent
per boek.
Tevens werd besloten om ‘de
bibliotheek uit te breiden met
25 boeken, zodat er in totaal
dan 75 boeken aanwezig
zullen zijn’.

{ Noe moj ’s effen luusteren }
Wie stil wil staan bij honderd jaar ABT (Algemeen Belang Teuge) komt niet om
maar liefst twee generaties Jan Haverkamp heen. De eerste (geboren in 1887) heeft
vanaf de oprichting van Algemeen Belang Teuge in 1910 als lid nooit een vergadering
overgeslagen. Dat meldt een bewaard gebleven artikel uit april 1966 over hem. Hij
was toen 79 jaar oud en de enige overlevende van de oprichters, die aanwezig was op
de 100ste vergadering van Algemeen Belang. Hij kreeg een daverend applaus.
Hij was al net als zijn zoon
Jan M. zeer betrokken bij
het gebeuren op Teuge. Ze
stonden op de bres, zoals
dat zo mooi heet, voor het
belang van de Kerspel, dat
nog wel eens in het gedrang
kwam bij het Hoofddorp, zo
vertelt Jan I. Over Jan II, nog
maar enkele jaren geleden
overleden, is wat meer
bekend. Beiden waren niet
alleen markante Teugenaren,
maar vooral ook bekend als
bestuurslid. De één vijftien
jaar als secretaris, de ander
vele jaren als voorzitter van
ABT. De laatste was ook een
man van het boeiende, soms
sappige verhaal. Met anekdotes die Teuge plaatsten in
de tijd en in de gemeenschap
zoals die toen, in dorpen
in de wijde omtrek, werd
ervaren.
Jan Haverkamp: boer en
vraagbaak voor iedereen
in en buiten het dorp (het
was hem met de paplepel
ingegoten!), spreekbuis over
en naar de gemeente en haar
ambtenaren, maar eerst en
vooral, de man waarnaar
geluisterd werd: Noe moj ’s
effen luusteren!
Jan Speelziek, ook al een
bekende Teugenaar, zij het
geen autochtoon, zoals
door Jan H. wel fijntjes werd
opgemerkt, heeft hem in het
boekje met die titel uit 1993

goed neergezet. Hij is daaruit
niet rechtstreeks geciteerd,
maar het heeft wel gediend
als achtergrond bij dit artikel.
Evenals verschillende
krantenknipsels en geschiedschrijving over Teugse zaken
die bewaard zijn gebleven.

Markerichter veelal op een
landgoed of een voorname
boerderij.
Boerderij De Beukelaar in
Teuge wordt genoemd in een
boedelscheiding uit 1574,
waarbij de naam Hof Silvolde

dat de Romeinen hier vermoedelijk langs een heerweg
met hun troepen zijn opgemarcheerd en, wie weet, ook
hebben gebivakkeerd.
In ieder geval heeft hier bij
Teuge een oude Hessenweg
gelegen die tot in Pruisen
door liep en waarlangs
handelslieden hun koopwaar
vervoerden naar meer
westelijk gelegen steden.
Die Hessenweg (waarvan
in de Teugse dreven nog de
nodige restanten te vinden
zijn) zocht voor zijn bedding
de hogere stukken en wallen

Eerst maar een stukje
vroege historie
Teuge wordt in de geschiedschrijving (o.a. van C.J. Hoogland uit Apeldoorn) voor het
eerst genoemd in 1333 in
verband met de Silvolder of
Teugse mark. De naam Silvolde kwam van het geslacht
van die naam dat in dit gebied
sinds eind 12e eeuw grote
bezittingen had.
De Bisschop van Utrecht
maakte gebruik van hun
diensten, waarvoor ze met
een adellijke titel werden
beloond.
De Marke was, met wat
goede wil, een vroegdemocratische bestuursvorm
te noemen. Die was deels
gebaseerd op gemeenschappelijk belang, soms ook
grondbezit. Zoals een es of
gemeenschapsweide waar
ieders schapen en koeien
liepen te grazen.

De heren Sevenster, Speelziek en Blommesteijn bekijken het
boekje Op Den Toega
werd gewijzigd in de huidige
naam. Hof Silvolde was dus
zo’n Markerichters landgoed.
De vergaderingen van de
Marke werden in de Teugse
herberg ‘Het Swaentje’
gehouden, tot de laatste
bijeenkomst in 1875 een
beheer van 500 jaar afsloot!
Hessenweg uit Romeinse
tijd
Latere vondsten (onder
andere van munten met de
beeltenis van Romeinse
keizers) hebben aangetoond

Die Marke zorgde voor orde
en gezag en behartigde ook
de rechtspraak als daar aanleiding toe bestond. In zo’n
Marke woonde de

Contributieverhoging
Op 20 december 1956 werd
het voorstel voor contributieverhoging aangenomen. De
contributie bedroeg jarenlang
één gulden en werd op de
jaarvergadering geïnd.
De contributie ging nu
naar één gulden en vijftig
cent, nadat in een eerdere
vergadering in dat jaar de
contributieverhoging nog werd
aangehouden.
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op, die ontstonden door
opgestoven zand vanaf de
Veluwe.
Dat was ook wel nodig, want
dit gebied overstroomde
regelmatig door het water
van de nog niet bedijkte IJssel.
En de Groote Wetering werd
pas veel later gegraven. De
rivier zette ook de nodige
klei af. Daar waar deze afzetting aan de oppervlakte bleef,
was sprake van vruchtbare
(rivierklei)gronden en dus
welvarende boerderijen. >>

Algemeen Belang sloot
boekjaar af met batig
saldo
Gebruikelijk was dat een
aantal leden de verenigingskas nazag en hiervan verslag
deed in de vergadering. Zo
ook op de vergadering van 6
januari 1916. De kas werd
in de pauze gecontroleerd en
in orde bevonden. Het batig
saldo bedroeg elf gulden en
éénendertig en een halve cent.
(HFL 11,315).

Crisis bij Algemeen
Belang
Het is niet altijd pais en vree
geweest bij Algemeen Belang.
In 1937 werd een vergadering vroegtijdig afgebroken
omdat de verwijten over en
weer te grof werden.
Kort voor de geboorte van
prinses Beatrix kregen de
bestuursleden ruzie over de
wijze waarop de geboorte
zou worden gevierd. Dat
leidde tot een splitsing in
een oranjevereniging en een
oranjecommissie. De oranjecommissie sjouwde dagenlang
hout bij elkaar voor een groot
vuur.Twee dagen voor de
geboorte werd de stapel door
onbekenden(?) aangestoken.

Bijvoorbeeld in Terwolde,
Nijbroek en op de Wilpse
klei. Verderop, zoals bij
Teuge, was meer sprake van
een overganggebied naar
de Veluwse zandgronden,
waardoor de gronden
minder vruchtbaar waren en
de boerderijen kleiner en
minder welvarend.
Het is niet denkbeeldig dat
dit bijgedragen heeft aan
de meer op gemeenschap

{

‘voorde’, ter hoogte van
huize ‘Melkleen’, de rivier
over. De andere tak liep
zuidelijk, via de Wilpse klei
en vond daar, op weg naar
meer Twentse streken, een
doorwaadbare plaats.

gerichte volksaard.
De handelaren die langs
de Hessenweg onze buurt
binnenkwamen, of verder
reisden, hadden, net als nu
nog steeds velen van ons, niet
al teveel op met belastingen.
Zo’n heffing werd in Deventer als tol opgelegd en dus,
zo wil de geschiedschrijving,
werd de Hessenweg gesplitst
bij Teuge. Eén aftakking liep
richting Terwolde en stak
daar, via een zogenaamde

Genoeg over deze oude
tijden. Wie meer hierover wil
weten kan in de geschiedenis
van Teuge en omstreken
duiken en op die manier,
afhankelijk van de interesse

Bedrijvigheid in Teuge
Teuge was eens een behoorlijk bedrijvig dorp. De oudste
rechten heeft waarschijnlijk
de garage, voorheen
smederij, aan de Woudweg.
Deze is begin 1800 gesticht
en kwam omstreeks 1885 in
de Haverkamp-familie. Deze
familie is niet verwant aan
Jan, maar komt oorspronkelijk uit Diepenveen en heeft,
in tegenstelling tot protestante Jan, rooms-katholieke
wortels.
>>

Herinneringen ophalen met de oudste leden van Algemeen Belang (I)

Dine van Lohuijzen zag
veel veranderen in Teuge
Het oudste vrouwelijke lid van
Algemeen Belang is mevr. Dine
van Lohuijzen. Zij is 93 jaar en
woont ongeveer 20 jaar in het
dorp Teuge, waarvan de laatste
jaren aan de Bleriotstraat.Voorheen heeft zij 40 jaar gewoond
op de voormalige boerderij
‘achter’ het vliegveld, waar nu
slechts de ‘schaapskooi’ resteert
en waar haar man een veehouderijbedrijf had.Vanuit het
boerenbedrijf had de familie
Van Lohuijzen een prachtig
zicht op het vliegveld. Ze hadden goede contacten met de
paraclub en de zweefvliegers,
waar ze naar haar zeggen veel
heeft meegemaakt.

Aan het jaarlijkse reisje dat
Algemeen Belang organiseerde
werd door haar man regelmatig
deelgenomen. Zelf maakt zij op
dit moment weinig gebruik van
activiteiten, die door Algemeen
Belang worden georganiseerd.
Ze is wel voornemens om de
jubileumreceptie te bezoeken.

De toenmalig eigenaar van
de grond was de familie
Ankersmit, die tevens eigenaar
was van het vliegveldterrein.
Bij de verkoop van het terrein
(inclusief het boerenbedrijf) aan
de gemeentes in de Stedendriehoek werd de familie gedwongen met het boerenbedrijf te
stoppen.

Ze heeft de nodige veranderingen meegemaakt in het dorp,
waar in de loop der jaren veel
is ‘verdwenen’.Voorheen waren
er banken, de nodige winkels,
een postkantoor, een schoenenwinkel, twee bakkers en enkele
café-restaurants.
Terwijl al deze zaken door
terugloop van klandizie en
concurrentie zijn verdwenen,
wordt het vliegveld uitgebreid.

ABT echt mannending

Bij het 50-jarig jubileum van
Algemeen Belang maakte haar
man deel uit van het bestuur
van Algemeen Belang; in die
periode was de voorzitter dhr.
de Vries.Wat zij zich kan herinneren van die tijd is dat Algemeen Belang echt een ‘mannending’ was, waar vrouwen
nauwelijks belang in hadden.
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De familie Haverkamp poseert in 1896 voor de foto. Geheel rechts met zwarte pet; Jan Haverkamp Sr.

waarmee dat gebeurt, het
nodige boven water krijgen.
Wij gaan terug naar de tijd
van Jan Haverkamps biografie.

Zij vraagt zich af of Algemeen
Belang meer had kunnen doen
om de uitbreiding met de in
haar ogen lelijke hangars tegen
te houden. Zij vindt dat met
name vanaf de Rijksstraatweg
de hangars het landelijke zicht
op Teuge verstoren.
De doelstelling van het honderd
jarig Algemeen Belang vindt zij
belangrijk, om zich met name in
te zetten voor het ‘woongenot’
van alle inwoners van Teuge in
de breedste zin van het woord.
Zij heeft het gevoel dat er in de
dorpen als Teuge ‘minder kan’
dan in Twello; een belangenbehartiger als Algemeen Belang is
dan ook voor de toekomst van
Teuge belangrijk.

Uiteraard werd er een breed
scala van werkzaamheden uitgevoerd, waaronder paarden
beslaan, handel in - en
allerhande reparaties aan
landbouwgereedschappen,
lassen, putten slaan, kolenhandel, elektriciteitsaanleg,
enz. Het kostte de jongere
generatie enige moeite, zoals
veelal bij vernieuwingen, maar
nu is de vroegere smederij
een moderne garage/autohandel.
Graanmolen van Golstein
In het hart van de toenmalige
dorpskern, ten westen van de
brug over de grote Wetering,
werd in 1848 een nieuwe
graanmolen in bedrijf gesteld.
De familie Golstein, een
molenaarsgeslacht oorspronkelijk afkomstig uit Dalfsen,
bouwde er, zoals in zoveel
plaatsen in deze streken,
gelijk een bakkerij annex
kruidenierswinkel naast. In
de wijde omtrek werd het
brood bezorgd.
De graanboeren brachten
regelmatig een zak graan
(rogge of tarwe) naar de
molenaar, die het graan
maalde en vervolgens
afrekende met broodleveranties tot aan de volgende baal.
De molen (of eigenlijk het
restant ervan) brandde

volgens het boekje van Jan
Speelziek in 1992 af. De oude
mevrouw Golstein is nog niet
zolang geleden overleden.
In Hotel Apeldoorn hield zij
destijds nog een receptie ter
gelegenheid van haar 100ste
verjaardag.

ter vertrokken Burgers, de
fietsenmaker) was een begrip.
Niet in het minst vanwege
de gastvrijheid van vrouw
Leerkes voor de dorpsjeugd,
die er haar befaamde koffie
nuttigden en er feitelijk het
eerste Teugse dorpshuis van
maakten.

Uitspanningen en
logementen
In de omgeving vestigden zich
eerder of later allerlei bedrijven, zoals de fietsenmakerij
die de start betekende van
de Burgers fietsenfabriek en
die uiteindelijk naar Deventer
vertrok.

Later vond een deel van de
jongelui ook onderdak in
Rehoboth, dat begon als CJV
gebouw in 1907. In de oorlog
ging het gebouw dienst doen
als kerkgebouw. Nu zit er,
zoals we weten, een reisbureau in.

Uiteraard waren er een
schoenmaker, die ook barbier
was en zelfs twee uitspanningen, tevens logement,
te weten ‘de Zwaan’ (van
Te Winkel) en ‘de Nieuwe
Zwaan’ (van Zomerhuis).

Verder waren er enkele
schildersbedrijven, diverse
timmerlui en metselaars en
een installateur gevestigd in
Teuge.
Er was ook een bankfiliaal,
een manufacturenwinkel, een
postagentschap, een eierhandel, veehandelaren, een
vlees- en worstrokerij en niet
te vergeten de nodige slagers.

De weg van Apeldoorn naar
Deventer v.v. vormde de
verbinding tussen west en
oost Nederland en werd vrij
druk gebruikt door verschillende vrachtrijders die hier
hun paarden (en zichzelf!)
drenkten.

Daar waren er minstens drie
van in Teuge, die, tot er in
1922 wetgeving (Vleeskeuringwet) kwam, op ongecontroleerde en niet altijd even
hygiënische manier, (nood)
slachtingen verrichten en het
vlees naar slachthuizen in
Twello brachten.
>>

De koffie van vrouw
Leerkes
De klompenmakerij van de
gebroeders Leerkes (in de
schuur van de naar Deven-

Eerste jaarrede
voorzitter na Tweede
Wereldoorlog.
Tussen 1939 en 1945 vonden
er geen ledenvergaderingen
plaats. Op 24 oktober 1945
richt voorzitter J.W. de Vries
zich tot de vergadering.
“Geachte vergadering, waar
het de gewoonte is, bij het
begin van het nieuwe jaar een
kort verslag uit te brengen,
over het afgelopen jaar, kan ik
hier niet veel van zeggen, er is
zoals u allen weet veel, ontzettend veel geschied. Wat onze
vereniging betreft, dan hoop
ik dat wij in volle harmonie
mogen vergaderen en onze
wenschen en besprekingen in
eendracht mogen afwerken”.

Brand in Teuge
Vaak werd in de vergadering van het Algemeen
Belang gesproken over
de brandspuit. In 1912
verkeerde de brandspuit in
erbarmelijke toestand. In
1927 werd opnieuw over
de slechte staat vergaderd.
Tussendoor was men ook al
eens zonder slangen bij een
brand aangekomen. Helaas,
vergeten. De brandweer
hield de gemoederen nog
jarenlang bezig. In 1952
bood de Genie aan om bij
brand te komen met de
brandspuit, echter stak hier
de gemeente een stokje
voor, zodat wij hierop niet
hoefden te rekenen.

Aangifte van slachtvee
In 1912 werd in de vergadering besloten de directeur
van de accijnzen te Arnhem
te vragen om ook in Teuge de
gelegenheid te openen voor
het aangeven van slachtvee.

Theo Jansen tekende de graanmolen van Golstein.
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In de vergadering in 1913
meldde dhr. Kolkman dat de
Rijksontvanger te Twello het
aantal aangiften te gering
vond om in Teuge een
kantoor van aangifte open te
stellen. Het bestuur besloot
hierop niet verder op dit
punt in te gaan.

Het boekje is mogelijk nog te
krijgen
(ISBN 90 900606-4.
Trefwoord: Haverkamp Jan;
levensbeschrijvingen/Teuge;
geschiedenis/IJsselstreek;
verhalen).

Op reis met Algemeen
Belang
Jaarlijks organiseerde
Algemeen Belang reisjes
naar diverse plaatsen in
Nederland. In 1953 werden
veel bijeenkomsten van het
bestuur besteed om de reis
voor te bereiden. In dat jaar
overleed dhr. Golstein, die
vanaf de oprichting lid was
van Algemeen Belang en
tevens de eerste secretaris
in 1911.
Na veel heen en weer
praten werd besloten om in
1951 een reisje te maken
naar Rotterdam bij voldoende deelname. Omdat
er tijdens de vergadering
onvoldoende leden aanwezig
waren werd het besluit uitgesteld tot later in dat jaar.
In 1953 werd in de vergadering bepaald het reisje op
woensdag 17 juni te maken
naar Marken, waarvoor zich
direct 17 leden opgaven.
In 1958 werd voor het eerst
gesproken over een reisje
over de grens naar Duitsland.

Teuge en de luchthaven
Wie over 100 jaar Teuge
en ABT iets schrijft, komt
ook niet om het vliegveld
heen. Speelziek heeft Jan
Haverkamp er ook zijn
woordje over laten doen.

Bedrijvigheid van toen is
verdwenen
Van al deze bedrijvigheid is
niet zoveel meer over. Dat
hoeft overigens niemand
erg te verbazen. Het is de
gang die vele kleine dorpsgemeenschappen hebben
doorgemaakt.

We gaan terug naar de jaren
30. De grond tussen de
Rijksstraatweg en de
Zandenallee was destijds in
eigendom van ene heer Tutein
Nolthenius, intendant op
Paleis het Loo in Apeldoorn.
Het gebied bestond uit ‘Het
Bos’, eerst eikenhakhoutbos,
later cultuurgrond en nu
het bebouwde centrum van
Teuge en uit de ‘Haverkamp’,
een wat hoger gelegen terrein waarop enkele jaren
later het vliegveld Teuge werd
gesitueerd.

Door de komst van betere
en snelle verbindingen, de
flink toegenomen welvaart,
de technische ontwikkelingen
en de hang naar grootschaligheid, is veel van dat soort
bedrijvigheid verhuisd naar
elders of verdwenen. Sterker
nog, veel industriële activiteit,
die ervoor in de plaats kwam,
is inmiddels verplaatst naar
het buitenland.

Een perceel van 45 ha werd
in die tijd aangekocht door
Ankersmit’s Katoenfabriek
in Deventer en deze heer
Ankersmit (een hartstochtelijk vlieger) wist met
Baron van der Feltz, burgemeester van de gemeente
Voorst, een overeenkomst
te sluiten over de aanleg
van een vliegveld ter plaatse.
In 1935 werd het vliegveld
Teuge officieel geopend.

Het eerder genoemde boekje
geeft allerlei interessante
details van die bedrijvigheid,
maar vooral ook beschrijvingen van personen en hun
gewoonten.
Bijzonder amusant om te
lezen, vooral zo lijkt mij, voor
de autochtone Teugenaar,
die veelal nog herinneringen
hieraan heeft.

De bejaarden van Teuge poseren in 1965 voor ‘de Olde Herberg’
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Voor- en tegenstanders
Al die tijd, tot op heden,
heeft de luchthaven Teuge
de tongen van enthousiastelingen en van tegenstanders
losgemaakt. Dat begon met
bedenkingen van boeren en
burgers, die vreesden voor
de rust van henzelf en hun
dieren.
Maar daarnaast waren er
gespannen verwachtingen
van anderen die meenden
dat Teuge hiermee echt op
de kaart kwam te staan en in
de vaart der volkeren werd
opgenomen!
Later werd het wat heftiger,
met de komst van enkele
actiegroepen tegen geluidshinder, die in Teuge met
gemengde gevoelens werden
ontvangen.
Vervolgens werd een en
ander meer gestroomlijnd
door de instelling van een
Commissie ex art.28, later
Milieu-hygiëne genoemd, die
enkele keren per jaar bijeenkomt en klachten en wensen
bespreekt met betrokkenen
en met meer of minder succes tot maatregelen besluit.
Uitbreiding vliegveld
Algemeen Belang Teuge
heeft vanaf het begin van
het vliegveld gestreefd naar
een overleg dat als resultaat moest hebben dat de
Teugse bevolking, van kern en
buitengebied, zoveel mogelijk
zou worden ontzien en
>>

Woningbouw in Teuge
houdt de gemoederen
bezig
Bij de bespreking van de
woningbouw in Teuge op 25
mei 1954 werd door het
bestuur helaas geconstateerd
dat er opnieuw een afwachtende houding moest worden
aangenomen ten aanzien van
woningbouw.

Het clubgebouw van de vliegclub in een grijs verleden.

vermijdbare vlieghinder ook
daadwerkelijk zou worden
bestreden. Er wordt tot op
vandaag verschillend geoordeeld over de vraag of dat is
gelukt.
ABT was lange tijd door
haar voorzitters vertegenwoordigd in die Commissie.
Sinds kort wordt die plaats
ingenomen door een
Twellose.
Een kwestie die lange tijd veel
stof heeft doen opwaaien en
die in en buiten de commissie
veel energie heeft opgeëist,
was begin 90-er jaren de
vraag of een geplande uitbreiding van het vliegveld nu
gewenst was of niet.
Algemeen Belang had forse
bedenkingen en werd daarin
gesteund door de belangenverenigingen van omliggende
dorpen.
Het belangrijkste bezwaar
spitste zich, naast de bedenkingen over te verwachten
toename van overlast voor
de burgers, toe op de door
ABT als gebrekkig beoordeelde onderbouwing van de
grootse plannen.
Die plannen omhelsden
onder andere: verlenging van
de baan tot 1199 meter,
afsluiting voor doorgaand
verkeer van de weg om het
vliegveld, meer dan verdubbeling van het vliegveldterrein, verlichting van de baan
voor vluchten tijdens de
randen van de nacht en een
flink industrieterrein voor
luchtvaartgebonden activiteiten.

Effecten moeilijk te
voorspellen
Dit alles met de verwachting dat zakelijk verkeer flink
zou toenemen (met name
taxi- en chartervluchten) en
recreatief verkeer zou afnemen. Die plannen zijn, met
wisselend succes, bestreden
bij de behandeling in de
Gemeenten, op de KvKjaarvergadering, tot de Raad
van State aan toe.
Uiteindelijk konden ze niet
worden tegengehouden, zij
het dat ze op punten werden
bijgesteld.

In de vergadering van
december 1953 was besloten
nogmaals bij het Gemeentebestuur aan te kloppen. Ook
het jaar daarvoor werd in het
bestuur afgesproken om voor
het uitbreidingsplan naar het
Gemeentehuis te gaan en om
toch vooral te pleiten voor
woningbouw in Teuge.

In 1969, toen de woningbouw
van de 22 woningen in een
vergevorderd stadium was,
werd melding gemaakt dat
de Ambonese medebewoners
naar Twello zouden vertrekken en kwamen de woningen
alsnog langzamerhand vrij
voor bewoners van Teuge.

In 1955 hadden de inspanningen uiteindelijk succes. Er
kon gemeld worden dat het
gaan naar het Gemeentehuis
voor woningbouw tot gevolg
had dat er uiteindelijk twee
woningen bijna gereed waren.

Handgeschreven notulen goed bewaard

In 1967 lichte dhr.Veldhuis
(directeur van Gemeentewerken van de gemeente
Voorst) aan de hand van een
plattegrond tijdens de vergadering van AB het uitbreidingsplan voor Teuge toe. Dit
plan was na forse inkrimping
door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd en bleek voor
woningzoekenden op Teuge
praktisch geen perspectief te
bieden.

Wie nu kijkt naar wat er,
nadat rond de eeuwwisseling
groen licht kwam voor de
uitvoering van de plannen, is
gerealiseerd, mag voor zichzelf oordelen. Om maar wat
te noemen:
Taxi- en chartervluchten zijn
nog niet waargenomen. Het
geplande industrieterrein ligt
nog steeds braak.

De geplande 20 woningwetwoningen waren bestemd
voor Ambonezen en waren
met veel moeite en met
medewerking van de Genie
en Ambonezenzorg verkregen.
Omdat de rest van de grond
alleen maar mogelijkheden
bood voor particuliere bouw,
zou dit voor de inwoners van
Teuge weinig aanlokkelijk zijn.

Het nieuwe verkeers(toren)
gebouw met restaurant is er
nog steeds niet. De nieuwe
hangars voor vliegtuigen
vormen de enige bedrijfsmatige(?) activiteit sinds het
groene licht kwam voor de
uitbreidingsplannen. Tel uit je
winst! Misschien ligt die winst
voor Teuge in het feit dat er
mogelijk meer ruimte voor
woningbouw komt op het nu
nog voor luchtvaartgebonden
industrie bestemde terrein.
Een waar genoegen is het feit
dat met enige regelmaat aan
de randen van het vliegveldterrein vogels opduiken die je
de laatste tijd rond Teuge wat
minder zag.
>>
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Dit werd mede veroorzaakt
door de hoge prijs die voor
een bouwterrein betaald
moest worden.
Dhr.Veldhuis werd bestookt
met vragen, maar moest
erkennen dat de gemeente
Voorst gebonden was aan de
hogere overheden. Hij zegde
toe al het mogelijke te doen
om aan de wensen van Teuge
tegemoet te komen.

Op dit moment is een
computer niet meer weg te
denken in ons bestaan.Voor
die tijd is jarenlang gebruik
gemaakt van typemachines
om verslagen vast te leggen.
In de periode vanaf de oprichting van Algemeen Belang in
1911 tot en met december
1973 werden de notulen van
de vergaderingen van Algemeen Belang handgeschreven
opgetekend in een notulenschrift.
Dit boekwerkje is goed
bewaard gebleven en geeft
een goed beeld van waar
Algemeen Belang zich door de
jaren heen voor heeft ingezet.
Voor deze jubileumuitgave
van Teugje Nieuws is dankbaar gebruik gemaakt van
hetgeen door de jaren heen
is opgeschreven. De thematische stukjes in deze uitgave
zijn ontstaan uit de notulen
van Algemeen Belang in de
periode 1911 tot 1973.

Overige hoogtepunten
uit de latere jaren van
ABT
We beperken ons hierbij tot
de laatste dertig jaar. In 1981
vond een kleine paleisrevolutie plaats toen een drietal
vrouwen voor het eerst
in het bestuur een plaats
kregen.Voor die tijd was zelfs
hun stemrecht niet geregeld.
Truus den Ouden deed haar
intrede, geflankeerd door
Joke Ruigrok en Marianne
Wieggers. De eerste werd
korte tijd later voorzitter en
de laatste secretaresse.
Gezien de vele activiteiten
kan wel van een beginnende
bloeitijd worden gesproken.
Zowel bestuurlijk, (er kwamen onder andere nieuwe
statuten, een werkplan en er
werden allerlei commissies
ingesteld) als organisatorisch
kwam er een en ander tot
stand. Zo werd onder meer
de toneelclub ‘Op den Toega’
opgericht, die in de wijde
omtrek gewaardeerde stukken, veelal in dialect, opvoert.

wat betreft de ‘dorpshuis’functie van het café-restaurant vormde dit feit de start
om te komen tot de bouw
van een eigen dorpshuis op
Teuge.

Er ontstond een dorpsverfraaiingscommissie, die al
in 1984, in het kader van de
provinciale actie ‘Ons dorp
kan schoner’, het predicaat
‘Parel van Gelderland’ voor
Teuge binnensleepte.

De restauratie van de
schapenschuur op de
Beukelaar.
In 1995 werd door Algemeen
Belang in eigen beheer een
vrijwilligersproject uitgevoerd
met de restauratie van een
vrijwel op instorten staande,
historische schapenschuur
op de Beukelaar aan de
Rijksstraatweg in Teuge.

De jaarlijkse verlichte
tuinkeuring, waar breed aan
werd deelgenomen, vormde
een belangrijk element in de
jaarlijks terugkerende Pecofeestweek in september. Op
‘de Zandenhof’ aan de
Bleriotstraat werd een speeltuin en dierenverblijf ‘het
Beestenboeltje’ gecreëerd
en in eigen beheer onderhouden.

In goed overleg met eigenaar
baron van Voorst tot Voorst
en pachter Wim Berends
en met medewerking van
dhr. Harmsen van de afdeling Monumenten gemeente
Voorst kwam de vergunning
tot stand.

De Zwaan behouden en
een eigen Dorpshuis
Toen in 2000 café-restaurant
‘de Zwaan’ sloot, nam ABT
het initiatief een actie op
touw te zetten die moest
leiden tot behoud van ‘de
Zwaan’ voor Teuge.

Een enthousiaste groep
vrijwilligers van in en buiten
Teuge, onder leiding van de
Teugse bouwers Theo Jansen

Uiteindelijk is dat gelukt voor
het historische gebouw.Voor

en Dirk Kruitbosch heeft de
klus geklaard. Op 30-09-1995
werd de schuur ‘de Beukelaar’ door de toenmalige
voorzitter van de Oudheidkundige kring Voorst, mevr.
Bieze-van Eck geopend. Een
monument voor Teuge was
op het nippertje van een
roemloze ondergang gered
en vormt sindsdien een
mooie entree van het dorp!
Op de definitieve versie en
uitvoering van de Dorpsvisie
Teuge, waarin in 2005 al flink
door Teuge zelf is geïnvesteerd, wordt tot op heden
gewacht. Hopelijk moeten we
straks niet constateren dat al
die moeite tevergeefs was!
Het is niet de bedoeling
uitputtend en volledig te
zijn in deze opsomming. Dat
zou de leesbaarheid ook
niet ten goede komen. In dit
stuk wordt echter wel recht
gedaan aan het idee een
globale indruk te geven van
100 jaar ABT.

Sportvelden in Teuge
In december 1956 zegde Algemeen Belang op verzoek van
dhr. Mulder toe medewerking
te willen verlenen aan het
realiseren van een sportterrein
en hierover met het gemeentebestuur te willen spreken.
In een volgende vergadering
werd daar door het bestuur op
het bezoek aan het gemeentebestuur op teruggekomen
en bleek dat de gemeente
Teuge hierin niet kon helpen,
maar wel medewerking wilde
verlenen.
In de vergadering van 1965
werd medegedeeld dat er toch
mogelijkheden waren om te
komen tot een sportterrein.
In 1967 werd door de voorzitter gemeld dat de plannen
voor een sportterrein in een
vergevorderd stadium waren
en dat er waarschijnlijk nog in
dat jaar over een dergelijk terrein kon worden beschikt.

Samen met een groot aantal vrijwilligers realiseerde Algemeen Belang Teuge in 1995 de restauratie van de historische schapenschuur ‘de Beukelaar’.

{ Noe moj ’s effen luusteren }
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De Zanden (III)

Hoge heuvels van gèèl zand
in de plaats’ van bos en akker,
woar zwart-wit de vogel landt
die ’s mâns röp de zunne wakker,
maar noe wekt robuuste rupsen
die veurlopig niet zölt rusten,
want ze vrèèt “de Zanden” vot
en de rondweg voert noar ’t zuden,
töt ‘e langs “de Beukelaer” mot,
woar een rouwklokke kwam luden.
“Kromme Bèèk” döt name ere
veur ‘e in ‘t rechte spoor wil keren.
Kieften buitelt deur de lucht,
(In die zandbak zuuk ze hun steksken)
Veur ze noar het oosten vlucht;
höldt “het Wezeveld” een pleksken?
Wandelaar kump nog in nood:
het natuurpad löp noe dood.
Is “het Hartelaer” rustgebied,
of met al die herrie niet?
Tinus van het Slyck

Viering 50-jarig jubileum
jubileum zou worden gevierd. Door de slechte financiële positie van
Algemeen Belang op dat moment, was het nodig dat de leden extra
bijdroegen om het jubileum mogelijk te maken.
Tijdens een aantal vergaderingen heeft dit de gemoederen aardig
beziggehouden.

{

Herinneringen ophalen met de oudste leden van Algemeen Belang (II)

Han Albers
Han Albers is het oudste mannelijke lid van Algemeen Belang.
Han is 85 jaar en heeft vanaf
1965 een boerenbedrijf gehad
op en om het vliegveld. Daarvoor runde hij een boerderij in
Diepenveen.
Hij is met zijn gezin door
een grondruil van de familie
Ankersmit (eigenaar van de
grond van het vliegveld en de
omliggende boerenbedrijven) in
Teuge terecht gekomen.
Inmiddels is ook dit boerenbedrijf sinds ongeveer vijf jaar
van het vliegveldterrein
verdwenen en heeft Albert
(zoon van Han) een nieuw
groot bedrijf gesticht aan de
rand van Terwolde.
De verplaatsing van het bedrijf
werd mede ingegeven door de
verdergaande beperkingen en
de noodzaak tot vergroting van
het boerenbedrijf.
Han is in Teuge blijven wonen

De stichting van het voetbalterrein op de huidige plek heeft hij
meegemaakt.
Door grondruil werd het
mogelijk om het voetbalterrein in te richten. Daarvoor
werd overal gevoetbald, zelfs
in het weiland van de familie van Lohuijzen. Algemeen
Belang heeft een belangrijke rol
gespeeld om het voetbalterrein
te realiseren.

in de bungalow aan de Zanden.
Hij is een ‘buitenmens’ en trekt
er zodra de weersomstandigheden het toelaten dan ook
op uit met zijn scootmobiel,
waarmee hij de dagelijkse
boodschappen doet, in de regio
‘toert’ en zijn zoon op het
bedrijf in Terwolde bezoekt.

‘ Mooie vergaderingen’

Bij de komst naar Teuge is
Han direct lid geworden van
Algemeen Belang. Han herinnert zich met name de vergaderingen van het Algemeen
Belang, waarbij regelmatig de
namen van de bestuursleden
Jo de Vries, Jan Haverkamp en
Jan van Lohuijzen vallen. Hij
noemt dit ‘mooie’ vergaderingen, waarvan hij een trouwe
bezoeker was en waarvan hij
dan ook weinig vergaderingen
heeft gemist.
Van de bestuursagenda herinnert hij zich diverse zaken die
te maken hebben gehad met
verkeersveiligheid en allerlei
planologische kwesties.

‘3e ronde’ voor sociale
contacten

Ook het verleggen van de
Zanden, welke voorheen tussen de oude boerderij en het
vliegveld liep heeft hij meegemaakt. Hier stond ook een
uniek verkeersbord, waarop
gewaarschuwd werd voor vliegtuigen, die de weg over konden
steken.
Naar zijn mening werden tot
vervelends toe op de vergaderingen van het Algemeen Belang
klachten over het vliegveld aan
de orde gesteld, waarbij hij zich
-9-

{

In 1960 werd in de Olde Herberg een receptie gehouden ter
gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Algemeen Belang,
waarna in de zaal van Te Winkel een feestavond werd gehouden.
Tevreden werd teruggekeken op de viering van het jubileum.
Al in 1957 werd door een aantal leden gevraagd op welke wijze het

afvroeg of dit niet meer eigen,
dan algemeen belang was.
Algemeen Belang Teuge was in
die tijd ook al vertegenwoordigd
in de Commissie geluidshinder.
In de door Han genoemde
‘3e ronde’ werden onder het
genot van een drankje sociale
contacten onderhouden.
Van origine werden de vergaderingen door mannen bezocht.
Pas in de jaren 80 waren
met de komst van de latere
voorzitter Truus den Ouden ook
vrouwen welkom in het bestuur.
Han bezoekt regelmatig de
ouderensoos in het Dorpshuis,
waar bingo, gezelligheid en
sociale contacten worden
onderhouden. Hij vindt het
jammer dat het aantal leden
dat de soos in de loop der jaren
bezoekt terug is gelopen.
Han onderschrijft nut en
noodzaak van een plaatselijke
organisatie, die opkomt voor het
belang van de dorpsgenoten.

Algemeen Belang als
landbouw coöperatie

verzocht een en ander op zich
te nemen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) schafte
Algemeen Belang samen met
de boeren landbouwmachines
aan, die ze bij toerbeurt
konden gebruiken. Feitelijk
een vorm van een landbouwcoöperatie.

In hetzelfde jaar brengt de
benoemde commissie verslag
uit en deelt mede dat de heer
Haverkamp genegen is zijn
wagen te veranderen, mits de
vereniging zelf geen wagen
aanschafte.
Het plaatsen van de wagen
zou aan Algemeen Belang
overgelaten worden.
Hij was verder bereid voor de
halve opbrengst het dagelijks
onderhoud, smeren en schoonhouden voor zijn rekening
te nemen.Twee leden boden
aan de wagen in bewaring te
nemen.

Reeds in 1911 werd er via de
zogenaamde vragenbus van
Algemeen Belang gevraagd
om de aanschaf van een
veewagen. Alhoewel de voorzitter hiervan geen voorstander
was, werden in de vergadering de leden Pol en Wiltink

Wisselende opkomst bij
bestuursvergaderingen
Dat de opkomst van de leden
bij de bestuursvergadering
niet altijd groot is komt bij alle
verenigingen regelmatig voor
en is van alle tijd.
Zo ook op 17 december
1951 toen de voorzitter zich

In 1912 ontstond een geanimeerd gesprek over het al
dan niet aanschaffen van een
bietenzaaimachine.
Er werd besloten voor een
bedrag van 30 à 35 gulden
een dergelijke machine te
kopen voor rekening van de
vereniging. De machine was
alleen voor leden beschikbaar.
Het gebruik werd voorlopig
bepaald op 50 cent per halve
dag. Dhr.Te Winkel nam op
zich om voor de standplaats
en de administratie te zorgen.
In 1918 werden 17 aandelen
in de zaaimachine uitgeloot
en werd het gebruik van de

Op zoek naar een
standplaats voor een
bok

verwonderde over de grote
opkomst van 32 leden. Hij
vroeg zich dan ook af of dit
kwam doordat er tijdens deze
vergadering een verloting was
aangekondigd?

In 1913 werd gezamenlijk een
bok aangeschaft. Het beest
werd gestald bij een van de
leden. De heren Bonekamp
en Kuiper werd opgedragen
om zo mogelijk een afstammeling van het ‘Zwitsersch ras’

Op voorgaande vergaderingen
in januari en mei 1951 waren
beide keren slechts negen
leden aanwezig.

ABT en het project KIJK

In deze special is vooral het
verleden aan bod gekomen.
Maar natuurlijk is er ook een
toekomst. Het bestuur van
Algemeen Belang Teuge blijft, al
dan niet op aangeven van de
inwoners van Teuge, op zoek
naar nieuwe ambities.
Een van die ambities is het
realiseren van het bijzondere
project KIJK.
Een artikel, gewijd aan dit
kunstproject, waar afgelopen
jaar al veel energie in is gestoken, mag niet ontbreken.

En die energie zal nodig blijven
om het eindresultaat uiteindelijk
ook te bereiken. In eerdere
nummers van Teugje Nieuws
hielden we u op de hoogte van
alle ontwikkelingen.

Waar staat KIJK nu?
De afgelopen maanden is de
projectorganisatie druk geweest
met het toetsen van de ideeën
van Joost van Hezewijk, zoals
hij ze heeft vormgegeven in zijn
schetsontwerp voor het kunstproject in Teuge. Daarnaast
waren zij actief met het verder
werven van de benodigde fondsen en is de website
www.kijkteuge.nl online
gegaan. Het huidige schetsontwerp is in een samenvatting
op deze site te zien.

-10-

te krijgen. Alle geiten waren
welkom. Het dekgeld werd
bepaald op 25 cent voor leden
en 50 cent voor niet-leden.
Helaas ging de bok al na een
jaar dood.Volgens boze tongen
onder verdachte omstandigheden. De betreffende boer
had zelf een andere bok aangeschaft.

voorbereiding en gaat in januari
verder praten om concrete
afspraken te maken.

Belangrijke bezoekers waren
natuurlijk de buurt- en
dorpsbewoners. Ze hebben de
mogelijkheid gehad om Joost te
bevragen en hem te voorzien
van tips.We waren blij met het
bezoek van vertegenwoordigers
van de gemeente Voorst en de
Rabobank.

KIJK en het vliegveld

Kunstenaar Karin Gerfen is
bij de basisscholen rond Teuge
langsgegaan om te bespreken
of ze mogelijkheden zien een
educatief programma rond
KIJK in 2011 in de planning op
te nemen. Met succes! Karin
heeft een aantal workshops in

In september heeft Joost van
Hezewijk de eerste schetsen
gepresenteerd tijdens de Teugse
Kunst- en Cultuurroute. In de
houten schuur van Marianne

Wegens succesvol gebruik van
de zaaimachine werd in 1922
besloten tot aanschaf van een
tweede machine.Tevens werd
besloten dat ook niet-leden
gebruik mochten gaan maken
van de machine, voor een
bedrag van 40 cent per halve
dag.
In 1924 besloot het bestuur
tot aanschaf van een ploeg
voor gezamenlijk gebruik.
Leden moesten voor het
gebruik 1 gulden per dag
betalen, voor niet-leden werd
de prijs bepaald op 1 gulden
en 75 cent.

Wieggers heeft Joost zijn
ontwerp toegelicht aan een
groot aantal mensen.

KIJK en de kinderen

KIJK en de kunst- en
cultuurroute

machine bepaald op 25 cent
per halve dag.

Vervolgens hebben we het
ontwerp gepresenteerd aan
Coert Munk en dhr. van
Blommestein (lid van de Raad
van Commissarissen).
We hebben het vooral gehad
over de veiligheid rondom de
lier van de zweefvliegers en
het traject van de komende
sloot ter afscherming van het
vliegveld. Deze punten liggen
door het gebied waar Joost zijn
installatie gepland heeft.
Tijdens het gesprek gaf Coert
Munk aan z.s.m. met een
degelijke tekening te komen.
Dhr. van Blommestein gaf aan

Hangjeugd in Teuge
In 1937 werd hangjeugd
waargenomen in Teuge.
Bij de Teugscheweg gaf de
daar geplaatste bank aanleiding tot onaangenaamheden.
Vooral de laatste twee jaar
kwamen daar een groot
aantal jongeren te samen, die
niet alleen de bank in beslag
namen, maar ook op de weg
hinderlijk waren voor het verkeer.Terwijl het ook gebeurde,
dat later in de avond het
gejoel en geschreeuw hinderlijk
was voor de bewoners.
De politie werd verzocht om
aan de baldadigheden een
einde te maken.

dat hij het ontwerp prachtig
vindt, maar niet geschikt voor
deze plek.

KIJK en de buren

Kort na de presentatie op het
vliegveld hebben Hans Bijloo,
Antoinette de Bruin en
Marianne Wieggers het
ontwerp gepresenteerd aan
de directe buren. Iedereen
kwam bij elkaar in de schuur
van `t Oegenbos. Anja en Erik
hebben ons prima ontvangen.
Tijdens deze bijeenkomst heeft
iedereen kennis genomen van
het plan en er zeer positief op
gereageerd.
Het uiteindelijke zoekgebied
Eind november kregen we, zoals
beloofd, de kaart van Coert

Burgemeester
bezoekt Teuge
In april 2007 bracht de
nieuwe en huidige burgemeester van de gemeente
Voorst, de heer Penninx,
samen met zijn vrouw een
bezoek aan Teuge.
Alle verenigingen, organisaties en commissies presenteerden zich en lieten zich
van hun beste kant zien. De
burgemeester prees de wijze
waarop de inwoners van Teuge
zich inzetten voor hun eigen
dorp.
Het Dorpshuis was toen in
aanbouw en ook daar nam
de burgemeester een kijkje.
Maar hij maakte ook een ritje
op een solex.

Munk, waarop zichtbaar werd
dat we ons zoekgebied drastisch moeten bijstellen. Daar
waar de inventarisatie van Joost
uitwees dat de beste plek voor
KIJK ten zuid-westen van de
schaapskooi is moeten we nu
verder kijken naar de plek ten
oosten daarvan. Inmiddels heeft
de projectgroep dit gebied in de
kou uitgebreid verkend. Gelijktijdig vond bij de gemeente Voorst
een breed overleg met een
groot aantal beleidsmedewerkers plaats. Er is gesproken
over specifieke voorwaarden
op het gebied van bestemmingsplan, ruimtelijke kwaliteit,
archeologie en toerisme.

stimuleringssubside van
Rabobank Voorst, de ondersteuning van Koninklijke
Nederlandsche Heidemij (Kern
met Pit) en Arcadis, heeft ook
de provincie Gelderland een
royale bijdrage toegezegd.
Het ANWB fonds heeft
toegezegd en ook het Prins
Bernhard Cultuurfonds ziet
het belang in van dit project
en steunt ons in de realisatie
ervan. Helaas geen toekenning
vanuit het productiefonds OostNederland.
Het Bouwfonds Cultuurfonds
heeft ons uitgenodigd vooral
een aanvraag in te dienen en
een aantal aanvragen is op dit
moment nog in behandeling.
We zijn er nog niet, maar we
hebben goede hoop!

KIJK en het geld

De fondswerving is in volle
gang. Naast de reeds bekende
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KIJK in 2011

Na de nieuwe input van
zowel de gemeente alsook
het vliegveld is besloten dat
de stichting een korte bezinningsperiode inlast om alles
nog eens goed te overdenken.
Begin januari kwam het bestuur
van de stichting bijeen om te
bekijken en te beslissen of de
voorwaarden en uitgangspunten
zoals deze ruim een half jaar
geleden de basis voor KIJK
vormden, nog dezelfde (kunnen) zijn. Aansluitend aan deze
bijeenkomst zal de stichting
met Joost verder bespreken hoe
nu verder te gaan.Vervolgens
zullen we de overige betrokken partijen inlichten over het
vervolg van KIJK.
Tot KIJK in 2011!

Verloting vervalt
wegens kastekort
De gebruikelijke verloting
zonder nieten, zoals die jarenlang na elke vergadering
werd gehouden kwam op 26
januari 1951 te vervallen
wegens een kastekort.
De penningmeester gaf in
het verslag over het afgelopen jaar aan dat dit niet erg
rooskleurig was afgesloten.
Daar het 40-jarig bestaan van
de vereniging was herdacht,
was het tekort HFL. 33,01.
Zodoende kon er geen verloting gehouden worden, wat
door de leden erg jammer
werd gevonden, daar er dan
ook altijd meer leden op de
vergadering aanwezig waren.

Algemeen Belang
plaatste waarschuwingsborden
Door de jaren heen heeft
Algemeen Belang zich sterk
gemaakt voor verkeers-

Het bestuur anno 2011 bestaat uit:
v.l.n.r. Dick Oleman, Gerrit Weijers, Marianne Wieggers, Arne Pruijt, Marcella Mulder, Antoinette
de Bruin en Harrie van Essen.

veiligheid in de vorm van
het plaatsen van verlichting
langs wegen, verbetering van
kruisingen en het plaatsen
van richtingsborden.

in de bestuurvergadering
gesproken over het plaatsen
van waarschuwingsborden.
“De voorzitter geloofde dat
ieder wel de scherpe bocht
kent bij de school en zou

Op 9 februari 1911 werd

hier, vooral met het oog op
het woeste rijden van auto’s
gaarne waarschuwingsborden
geplaatst zien”.
Onbekend is of de borden
daadwerkelijk geplaatst zijn.

Colofon
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